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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
(Ulbrokā, Stopiņu novadā)
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Nr. ___/18
Apstiprināti
ar Stopiņu novada domes _____
sēdes lēmumu (protokols Nr.____, p.____)

Grozījumi Stopiņu novada domes 2016.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1/16 “Kārtība par pašvaldības atbalstu privātajām pirmsskolas
izglītības iestādēm un privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam”
Izdoti saskaņā ar
Likuma “Par pašvaldībām”43.panta 3.daļu
Izglītības likuma 17.panta 24 daļu
1. Izdarīt Stopiņu novada domes 2016. gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/16 “Kārtība
par pašvaldības atbalstu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un privātajam bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt 2.punktā vārdus “PPII un Auklei” ar vārdu “PPII”.
1.2. Papildināt 2.punktā aiz vārdiem “programmas apguvi PPII” ar vārdiem “vai Auklei”.
1.3.Aizstāt 41.1.apakšpunktā vārdus “2012.gada 1.februāra Stopiņu novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 3/12 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un
uzņemšanas kārtība Stopiņu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno
pirmsskolas izglītības programma”” ar vārdiem “Stopiņu novada domes 2018.gada
13.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.8/18 “Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanas
un atskaitīšanas kārtība Stopiņu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno
pirmsskolas izglītības programmas””.
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1.4. Aizstāt 4.2.apakšpunktā vārdus “2012.gada 1.februāra Stopiņu novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 3/12 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un
uzņemšanas kārtība Stopiņu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno
pirmsskolas izglītības programma”” ar vārdiem “Stopiņu novada domes 2018.gada
13.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.8/18 “Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanas
un atskaitīšanas kārtība Stopiņu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno
pirmsskolas izglītības programmas””.
1.5. Papildināt 5.punktu aiz vārda “uzsākšanai” ar vārdiem “un, ja Aukle normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā reģistrējusies kā individuālais komersants vai Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs”.
1.6. Svītrot 10.punktā vārdus “Atbalstu PPII izmaksā arī par laika periodu pirms attiecīga
Domes lēmuma pieņemšanas un līguma starp Domi un PPII noslēgšanas, saskaņā ar
9.punktu, ja no bērna likumīgā pārstāvja iesniegtajiem dokumentiem izriet, ka PPII par
bērnu ir tiesīga saņemt atbalstu, sākot ar 2016.gada 1.janvāri un līdz attiecīga Domes
lēmuma pieņemšanas brīdim atbalstu nav saņēmusi.”
1.7. Aizstāt 11.punktā vārdus “priekšsēdētāja vietnieks” ar vārdiem “priekšsēdētāja,
priekšsēdētājas vietnieks vai izpilddirektors”.
1.8. Papildināt saistošo noteikumu 2.pielikumā aiz vārdiem “pirmsskolas izglītības/bērnu
uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai manam bērnam ______________(vārds,
uzvārds, personas kods),” ar vārdiem
“sākot ar _____________________________ (norādīt datumu)
Pielikumā pievienoju:
Privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam
□ Reģistrēta Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā __________/datums/
□ Reģistrācija Valsts ieņēmuma dienestā (VID) kā individuālajam komersantam vai kā
saimnieciskās darbības veicējam ______________/datums/
□ Apliecinājumu no - privātās izglītības iestādes/privātā bērna uzraudzības pakalpojuma sniedzēja
(vajadzīgo pasvītrot) par pakalpojuma sniegšanu
□ Citi ________________________________________________
Apliecinu, ka visa iesniegumā un tā pielikumos minētā informācija, ir pareiza un pilnīga.
Piekrītu, ka Stopiņu novada dome var pārbaudīt un elektroniski apstrādāt šajā iesniegumā un tā
pielikumos norādītos datus.
Piekrītu iesniegumā norādīto personas datu apstrādei.
Esmu informēts, ka:
•

jebkuru iesniegumā minēto ziņu izmaiņu gadījumā par to jāziņo personīgi
vai elektroniski;
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•

•

Personas datu apstrāde notiek atbilstoši Stopiņu novada domes 2016.gada
27.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1/16 “Kārtība par pašvaldības atbalstu
privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un privātajam bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzējam” un saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošo
normatīvo aktu prasībām.
Personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas dati, deklarētā dzīvesvietas adrese tiks
pārbaudīti un iegūti no Iedzīvotāju reģistra, katrā šādā konkrētā gadījumā nosakot
arī apstrādājamo personu loku (bērns, likumiskie pārstāvji), ņemamo datu apjomu.

Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 “Vispārīgā
datu aizsardzības regula” 13. pantu), Stopiņu novada pašvaldība informē, ka:
•

Datu apstrādes mērķis - iesnieguma izskatīšanas pamatojums - Saskaņā ar Izglītības
likuma 17.panta 24 daļu (“Pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka kārtību, kādā tā
nodrošina šā panta 2.1 un 2.3 daļā noteikto izmaksu segšanu, kā arī nosacījumus lielāka atbalsta
apjoma noteikšanai atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām”); likuma “Par pašvaldībām”

15.panta pirmās daļas 4.punktu (Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: gādāt par
iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un
finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības
atbalsta iestādēm u.c.)), 43.panta 3.daļu (Dome var pieņemt saistošos noteikumus arī,
lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi).
•

Personas dati tiks izmantoti tikai ar iesnieguma izskatīšanu saistīto funkciju izpildei.

•

Šī iesnieguma izskatīšanās rezultātā saņemtie dati tiks izmantoti pašvaldības funkciju
realizēšanai un netiks nodoti citiem lietotājiem.

•

Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt pieprasījumus, izdarīt tajos
labojumus.

•

Iesniegto personas datu pārzinis ir Stopiņu novada pašvaldība, kontaktinformācija:
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130, tālruni 67910518,
novada.dome@stopini.lv, www.stopini.lv.”

1.9.Aizstāt saistošo noteikumu 3.pielikumā vārdus “Stopiņu novada domes 2013. gada
26.jūnija saistošiem noteikumiem Nr. 10/13 „Stopiņu novada pašvaldības nolikums”
ar vārdiem “Stopiņu novada domes 2017. gada 5.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.
12/17 „Stopiņu novada pašvaldības nolikums””.
1.10. Aizstāt saistošo noteikumu 4.pielikumā vārdus “Stopiņu novada domes 2013. gada
26.jūnija saistošiem noteikumiem Nr. 10/13 „Stopiņu novada pašvaldības nolikums”
ar vārdiem “Stopiņu novada domes 2017. gada 5.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.
12/17 „Stopiņu novada pašvaldības nolikums””.
2. Saistošie noteikumi publicējami Stopiņu novada domes informatīvajā izdevumā “Tēvzemīte”.

Stopiņu novada domes priekšsēdētāja

V. Paulāne
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Stopiņu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. ____/18
“Grozījumi Stopiņu novada domes 2016.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1/16 “Kārtība par pašvaldības atbalstu privātajām pirmsskolas
izglītības iestādēm un privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam””
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura Saistošo noteikumu mērķis: precizēt Stopiņu novada domes 2016.gada
izklāsts
27.janvāra saistošos noteikumus Nr.1/16 “Kārtība par pašvaldības
atbalstu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un privātajam bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniedzējam”.
2. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Spēkā esošo saistošo noteikumu nosacījumus ir nepieciešams grozīt, lai
būtu precizēts:
1. atsauces uz jaunajiem spēkā esošajiem saistošajiem
noteikumiem (Stopiņu novada domes 2018.gada 13.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.8/18 “Pirmsskolas vecuma bērnu
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Stopiņu novada
pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības
programmas”) un atbilstoši aktuālajai situācijai;
2. nosacījumi, ka aukle normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
reģistrējusies kā individuālais komersants vai Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs;
3. nosacījumi par personas datu apstrādi.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Nav plānotas izmaiņas ietekmei uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav plānotas izmaiņas ietekmei uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Nav plānotas izmaiņas administratīvajās procedūrās.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

6.1. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma
raksta publicēšanas pašvaldības tīmekļvietnē www.stopini.lv un
saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu
apkopošanas, izvērtējot lietderības apsvērumus, tie tiks iekļauti
saistošajos noteikumos.
6.2. Sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana
pašvaldības tīmekļvietnē www.stopini.lv un iesniegto priekšlikumu
izvērtēšana.

Stopiņu novada domes priekšsēdētāja

V.Paulāne
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